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جمع آوری سراسر ی داده ها
بصورت منسجم 

دانش آموزان معلول در مدارس

  

 

اطالعاتی که از طریق جمع آوری سراسری داده ها عر ضه میشود همه  حمع آوری سراسری داده ها بصورت منسجم در بار ه دانشآموزان 

دولتهای استرالیا را قادر خواهد ساخت تا پشتیبانی ها و منابع را به نفع  معلول مدارس )جمع آوری سراسری داده ها( یک جمع آوری ساالنه 

دانش آموزان معلول هدفگیری نمایند. این اطالعات به مدارس کمک   است که تعداد دانشآموزان معلول و سطح تنظیمات معقول آموزشی 

خواهد کر د که بهتر از دانشآموزان معلول پشتیبانی کنند تا آنها بتوانند  را که به آنها عر ضه میشو د میشمارد.

همان فرصتها را برای دستیابی به آموزش با کیفیت خوب داشته باشند 
جمع آوری سراسری داده  ها دانشآموزانی را به حساب خواهد آورد 

که دانش آموزان بدون معلولیت دارند.
که بعنوان دریافت کننده تنظیماتی تحت قانون تبعیض معلولیت 

 )DDA به اختصار( )Disability Discrimination Act 1992( 1992

مدارس ملزم به انجام چه کارهایی برای دانش آموزان  شناسایی شده اند. DDA قابل دسترسی از وب سایت ComLaw در 

معلول هستند؟  میباشد.

 همه دانشآموزان استحقاق یک تجربه آموزشی با کیفیت در مدرسه

را دارند. مزیت آن برای فرزند من چیست؟
هدف جمع آوری سراسری داده ها تهیه اطالعات بهتری در باره 

مدارس ملزم هستند که در صورت نیاز، برای کمک به اینکه  
 دانشآموزان معلول در استرالیا است.

دانش آموزان معلول بتوانند بدو ن تبعیض  و مثل سایر دانشآموزان در 

آموزش شرکت کنند، تنظیمات معقولی را انجام دهند. این اطالعات به معلمین، مدیران مدارس، مقامات آموزشی و خانو ادهها 

کمک می کند تا بهتر از دانش آموزان معلول پشتیبانی کنند تا آنها بر 
این مسئولیت ها در DDA و استانداردهای آموزش معلولین 2005 

همان اساسی در مدرسه شر کت کنند که دانشآموزان بدون معلولیت 
)استانداردها( مشخص شده است. این استانداردها، آموزش دهندگان، 

شرکت میکنند.
 دانشآموزان، والدین و دیگران )مانند متخصصین بهداشت وابسته( را 

ملزم می کنند که با یکدیگر همکاری کنند تا دانش آموزان معلول بتوانند  جمع آوری سراسری داده ها فرصتی است برای مدارس که سیستم ها و 

در آموزش شرکت کنند. شما می توانید در وب سایت ComLaw در  فرآیندهای یادگیری و پشتیبانی خود را بازبینی کنند تا نتایج آموزشی را 

 به این استانداردها دسترسی داشته باشید.

https://www.legislation.gov.au/Details/
C2018C00125

بر ای دانشآموزان معلول خود بهتر کنند.

یک تنظیم معقول چیست؟
چرا این داده ها جمع آور ی میشود؟

یک تنظیم معقول یک پیش بینی یا اقدامی است که برای کمک 

همه مدارس در سراسر استرالیا در بار ه دانشآموزان معلول اطالعات 

 به یک دانشآموز معلو ل انجام میشود تا او بتواند بر همان اساس 

جمع آوری می کنند. اما نوع اطالعاتی که در حال حاضر جمع آوری 

دانش آموزان غیر معلول به آموزش دسترسی داشته و در آن شرکت کند. 

می شود بین ایالتها و خطه ها و بین مدارس دولتی، کاتولیک و مستقل 

تنظیمات معقول می تواند در تمام محیط مدرسه انجام شود )مثال یک 

فرق دارد.  

سطح شیب دار برای ورود به ساختمان مدرسه(، در کالس )مثل تطبیق 

در زمانیکه جمع آوری سراسری داده ها به اجرا گذاشته شود، همه 

دادن دروس در کالس( و در سطح انفرادی یک دانش آموز )مثال تدریس 

مدارس در استرالیا از روش یکسانی برای جمع آوری اطالعات استفاده 

اضافی بر ای دانشآموزی که اشکال یادگیری دارد(.  

خواهند کرد. بنا بر این، یک مدرسه دولتی در یک حومه سیدنی 

اطالعات را به همان روشی جمع آوری و گزارش خواهد کرد که یک 

مدرسه کاتولیک در منطقه روستایی ویکتوریا و یک مدرسه مستقل در 

خطه شمالی.
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از حریم خصوصی فرزند من چگونه محافظت   چه اطلعات ی جمع آوری خواهد شد؟ 

خواهد شد؟   هر سال، مدرسه فرزند شما اطلعات زیر را در مورد هر دانش آموز  

معلول جمع آوری خواهد کرد:  
محافظت از حریم خصوصی و محرمانگی همه دانش آموزان و  

 سطح تحصیلی دانشآموز )یعنی ابتدایی یا متوسطه( 
خانو ادههایشان ضروری است. اطلعات شخصی مثل نام دانش آموز  

 z

 سطح تنظیم دانشآموز 
یا سایر اطلعات شناسنده هویت در اختیار مقامات آموزشی محلی یا  

 z

نو ع گسترده معلو لیت دانشآموز. 
فدرال قرار داده نخواهد شد.  

 z

اطلعاتی که مدرسه جمع آوری می کند در اختیار همه دولتها گذاشته
اطلعات بیشتری در باره حریم خصوصی در و ب سایت 

 میشود تا برای آ گاهی در تهیه خط مشی و بر نامههای بهبودی برای
//:https .موجود است 

docs.education.gov.au/node/33415
 دانشآموزان معلول به کار برده شود. 

آیا جمع آوری سراسر ی دادهها اجباری است؟  چه  ک سی در جمع  آوری سراسری داده ها گنجانده  
همه وزرای آموزش با اجرای کامل جمع آوری سراسر ی دادهها موافقت  

کرده اند. این به این معنی است که همه مدارس باید حال هر سال   خواهد شد؟ 
اطلعات مربو ط به تعداد دانشآموزان معلول تحت مراقبتشان و سطح   برای جمع آوری سراسر ی دادهها، معلولیت بر اساس تعریف گسترده  

تنظیماتی را که برای آنها انجام داده اند را گزارش کنند.  آن در   DDA تعریف شده است.

اطلعات مربوط به ترتیباتی که ممکن است در مورد مدرسه شما در   دانش آموزانی که اشکالت یادگیری مثل اختلل در توانایی خواندن،  

رابطه با این جمع آوری داده ها کاربرد داشته باشد از طریق مدیر   یا اختلل پردازش شنیداری و همچنین شرایط بهداشتی مزمن مثل  

مدرسه فرزندتان و مقامات آموزشی مربوطه و یا انجمن مدارس   بیمار یهای   صرع، قند یا آسم دارند که به تحت نظر گرفتن مداوم  

مستقل در دسترس شما است.  مدرسه نیاز دارند ممکن است برای اهداف جمع آوری سراسری داده ها  

گنجانده شوند. 
حتی اگر اطلعات مربوط به فرزند شما در جمع آوری سراسری داده ها  

گنجانده نشود، مدرسه هنوز ملزم است که برای فرزند شما در رابطه با  

نیازهای آموز شی اش پشتیبانی فراهم کند.  اطلعات را  برای جمع آوری سراسر ی دادهها چه  

کسی جمع آوری خواهد  کرد؟  
آگاهی بیشتر 

معلمین و کارمندان مدرسه بر اساس موار د زیر تعداد دانشآموزان
اگر در مورد جمع آوری سراسری اطلعات در باره دانش آموزان معلول   معلول در مدر سه شان و سطح تنظیمات معقول فراهم شده را معین  

مدارس و اینکه چگونه ممکن است شامل فرزند شما بشود سوالت   خواهند کرد: 
بیشتری دارید با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید.  z مشورت با والدین و مراقبین در جریان معین کردن و فراهم  

از این وب سایت هم می توانید دیدن کنید  نمودن تنظیمات معقول 

https://www.nccd.edu.au/ - z مشاهدات و قضاوتهای حرفه ای تیم مدرسه 

هر نوع تشخیص پزشکی یا تخصصی دیگر   z

z سایر اطلعات مربوط. 

یک منبع یادگیری الکترونیکی در باره استانداردهای آموزش معلولین   z مدیران مدارس مسئولیت دارند تا مطمئن شوند   که اطلعات  

معین شده بر ای هر دانشآموز صحیح است.  2005 برای استفاده  رایگان افراد،  خانواده ها و  جوامع در این  وب سایت  
موجو  د است 

hhttps://www.nccd.edu.au/resources-and-tools/
professional-learning/format/e-learning-5/ 
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